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 النموذج األول

    -:العبارات اآلتية أكمل اوالً :

.....................    18هو  لمجموعة لو 17هو الرلم الحديث للمجموعة  -1

...................... التأين  وهو من المواد  الماء النمى ال يؤثر على صبغة  -2

...........  الحفريات تستخدم فى تحديد العمر النسبى  -3

...........  تدور األلمار الصناعية فى منطمة  -4

5-  2NaBr                   2NaCl + Br2  +  ...........

    -:لارن من حيث األهمية بين كل من :ثانياً 

  .زيت البرافين والهالونات -2   .حفرية النيموليت والمرجان -1

 .تر واألنيرويديااللتيم -3

 ً     -:صوب ما تحته خط فى العبارات اآلتية : ثالثا

  .بالهالونات 7Aتسمى المجموعة  -1

  .ليمة حرارته النوعية بانخفاضيتميز الماء النمى  -2

  .وحدة لياس درجة األوزون الديسيبل -3

  .الستراتوسفيرتتكون الشهب فى  -4

 من أمثلة النظم البيبية البسيطة.  الغابات االستوابية -5
 

 ً    -:الي من تنسب االعمال االتيه : رابعا

 (  )  عناصر تصاعديا حسب أوزانها الذرية. ترتيب ال -1

 (  )     .اكتشاف المستويات الربيسية للطالة -2

 

 ً    -:اكتب التفسير العلمي  : خامسا

 باأللالء.  1Aتسمى المجموعة األولى  -1

 .زيت الطعام مركب تساهمى ال يذوب فى الماء -2

  .عنا عن سطح البحريمل الضغط  الجوى كلما ارتف -3

  .من األنواع المهددة باالنمراضاألصلع  رالنس -4

  .تكون طبمة األوزون فى الستراتوسفير -5
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 ً    -:احسب كل مما يأتي  : سادسا

  3سم11حجم غاز األكسجين فى فولتامتر هوفمان إذا كان حجم غاز الهيدروجين   -1

 م  5ْ..1د سفحه كم إذا كان درجة الحرارة عن 3درجة الحرارة عند لمة جبل ارتفاعه   -2

  .العدد الذرى لعنصر فى الدورة الثانية والمجموعة األولى  -3
 

 ً    -:من العبارات اآلتية اذكر االسم الذى تعبر عنه كل عبارة : سابعا

 (  )                           .وحدة لياس الحجم الذرى -1

 (  )    .منطمة يندمج فيها الغالف الجوى بالفضاء الخارجى -2
 

 ً    -:على كل من العبارات االتيةاكتب المصطلح العلمى الدال  : ثامنا

 (  )   . زات تنازليا حسب درجة نشاطها الكيميابىلترتيب الف  -1

 (  )              .أسخن طبمات الغالف الجوى -2

  (  )  .تلوث ينتج عن اختالط فضالت اإلنسان والحيوان بالماء -3

  (  )           .عملية تحول جزيبات المركبات التساهمية إلى أيونات -4

 (  )        .غذاء حيوان الباندا -5

 

 ً    -:مما بين األلواس الصحيحة اختر اإلجابة : تاسعا

 

........    (7A – 2A – 0 – 1A )أكبر من يمكن فى الدورة الواحدة تكون سالبية العنصر الموجود فى المجموعة  -1

................. الستراتوبوز(  –الميزوبوز  –بين التروبوسفير والستراتوسفير )التروبوبوز يمع -2

............... التوازن البيا(  –الحفريات  –ث االنمراض )المحميات وعلى حد يستدل من  -3

   -:ود بكل منصما المم : عاشراً 

 األيزوبار  ( 2  ( الحفريات 1
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  لثانًالنموذج ا

   -:على كل من العبارات االتيةاكتب المصطلح العلمى الدال  : اوال

 (  )    .اء مكونا محاليل للويةأكاسيد فلزية يذوب بعضها فى الم -1

 (  )   .جدول رتبت فيه العناصر ترتيبا تصاعديا حسب أوازنها الذرية -2

 (  )       .ستابر ضوبية ملونة مبهرة ترى من المطبين الشمالى والجنوبى لألرض -3

 (         )           اآلثار الدالة على نشاط الكابنات الحية المديمة أثناء حياتها.  -4

 مما ٌأتى:  لة الرمزٌة الموزونة الدالة على كب( اكتب المعادالت الكٌمٌائ

  ذوبان أكسيد الماغنسيوم فى الماء. -1

  .تفاعل غاز الكلور مع محلول بروميد البوتاسيوم -2

  .تحليل الماء كهربيا -3

 -جـ( اذكر أهمٌة أو استخدام كل من: 

...........................................................................................  المشع  60الكوبلت  -1

...........................................................................................  جهاز االنيرويد   - 2

............................................................................................... الحفرية المرشدة   -3

 ً     -:العبارات اآلتية أكمل : ثانيا

....................  مجموعات  ى تتكون من هوالدورة من يبدأ ظهور العناصر االنتمالية  -1

...................... يساوى عدد اإللكترونات المفمودة  يحمل عددا من  يون األ -2

......................  و  من أخطر ملوثات طبمة األوزون  -3

......................  و  من الطيور المنمرضة  -4

   -:مما بين األلواس الصحيحة اختر اإلجابة : ثالثا

................  (N2 / H2/ CO2 / O2)عند تفاعل الصوديوم مع الماء   صاعد غاز تي -1

.................. هوفمان(  –موزلى –مندليف –ت الطالة الربيسية فى الذرة )بورمستويا اكتشف العالم -2

....................... الستراتوسفير(  –األكسوسفير  –ونوسفير األي –)الميزوسفير  تتكون الشهب فى  -3

............. التوازن البيبى(  –التطور  –الحفريات  –ات ي)المحم على حدوث االنمراض   يستدل من  -4
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 ً    -:اكتب التفسير العلمي  : رابعا

  ؟فارغة فى جدوله الدورى ترن مندليف خانات -1

  ؟الماء النمى متعادل التاثير على ورلتى عباد الشمس الحمراء والزرلاء -2

  ؟أهمية األيونوسفير بالنسبة لالتصاالت الالسلكية والمحطات اإلذاعية -3

  ؟تسمية النسر األصلع بهذا االسم -4

 ب( قارن بٌن كل من: 

 لكيميابى من حيث: النشاط ا معنصر الفلور وعنصر السيزيو -1

 الكواجا ولط تسمنيان من حيث: أسباب االنمراض  -2

 اذكر أربع طرق مختلفة لحماية الكابنات الحية من االنمراض  جـ(

ً خ    -:أمام العبارات اآلتية مع التصويب)×( ( أو عالمة ضع عالمة ) -أ : امسا

 ( )  ى فى المجموعة الواحدة بزيادة العدد الذرى. ريمل الحجم الذ -1

 ( )     .اس درجة األوزون هى الديسيبلوحدة لي -2

 ( )   حفرية النيموليت من امثلة حفريات المالب المصمت.  -3

 

    21،  21أعدادهما الذرٌة على الترتٌب  Y , Xب( عنصر ان 

  .( موضع كل عنصر بالجدول الدورى الحديث1 حــدد

 ( نوع وفبة كل عنصر 2      

  : جـ( من الشكل المقابل

 ( 2( ، )1الرابطتين ) ما نوع كل من (1

 (  3ما ليمة الزاوية ) (2

 أى الرابطتين مسبول عن شذوذ خواص الماء  (3
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  الثالثالنموذج 

   -:اآلتٌة أكمل العباراتأ( : 2س

......................   الفلزات تنازليا حسب متسلسلة النشاط الكيميابى هى   -1

وزون فى م. ض. د تعادل األدوبسون فإن سمن طبمة  51ن تبعا الفتراض دوبسون إذا كانت درجة األوزو  -2

........... ملم  

................ وعدم توافر نبات  باالنمراض بسبب ضعف  ةالباندا من الحيوانات المهدد  -3

تسبح فيها األلمار الصناعية التى  يندمج الغالف الجوى بالفضاء الخارجى فى منطمة تعرف باسم  -4 ..........

...........   تستخدم فى

  -:ب( الشكل المقابل ٌوضح التوزٌع اإللكترونى ألحد العناصر 

 ؟ ىما مولع العنصر فى الجدول الدور -1

 ما فبة هذا العنصر؟  -2

 استنتج العدد الذرى للعنصر:  -3

  .أ( الذى يسبمه فى نفس الدورة

 ب( الذى يليه فى نفس المجموعة. 

 -: أ( علل لما ٌأتى: 1س

  ؟رة االحتباس الحرارىحدوث ظاه -1

  ؟ارتفاع درجة غليان الماء -2

  ؟صلع مهدد باالنمراضر األسالن -3

  ؟ال تحفظ عناصر األلالء األرضية فى الكيروسين مثل عناصر األلالء -4

  ؟ اتوسفير مناسب لتحليك الطابراترالجزء السفلى من الست -5

  -ذة مختصرة عن كل مما ٌأتى: بب( اكتب ن

    .أهمية طبمة األوزون -1

  .طرق حماية الكابنات الحية من االنمراض  -2

 .الصفات العامة لفلزات األلالء -3
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  -أمام العبارات اآلتٌة مع التصوٌب : )×( ( أو عالمة ضع عالمة )أ( : 3س

 ( ) الطابرات بمعلومية الضغط الجوى.  تر فى تحديد ارتفاع تحليكييستخدم األلتيم -1

 ( )    .ات من تركيبها اإللكترونىيسهل التعرف على أشباه الفلز -2

 ( )    .تعتبر الميزوسفير أبرد طبمات الغالف الجوى -3

 ( )  dعلى يمين الجدول الدورى وهى إحدى مجموعات الفبة  17تمع المجموعة  -4

  ( )   م.1.36تاسست الجمعية العالمية للمحافظة على الطبيعة عام  -5

 -ب( اذكر فرقا واحدا بٌن كل مما ٌأتى: 

 ئ الكلور وجزئ الهيليوم جز -1

 جدول مندليف وجدول موزلى  -2

 المركب  ىالبسيط والنظام البيب ىالنظام البيب -3

  م  21.5ْم وعند النمطة األخرى   45ْاالتفاع بين نمطتين إذا كانت درجة الحرارة عند أحداهما  احسب  جـ(

   -: أ( اكتب المصطلح العلمى الدال على العبارات التالٌة:4س

 (  )           ضوبية ملونة ترى من المطبين الشمالى والجنوبى لألرض  ستابر  -1

 (  )  ممدرة الذرة فى الجزئ على  جذب إلكترونات الرابطة الكيميابية نحوها   -2

 (  )    أكاسيد فلزية يذوب بعضها فى الماء مكونا محاليل للوية   -3

 (         )تبريد مركبات تعرف تجاريا باسم الفريونات وتستخدم كمادة مبردة فى أجهزة ال  -4

 (  )    مجموعة العناصر التى تتفاعل مع الفلزات مكونة أمالح   -5

  -:ب( اكتب المعادالت الرمزٌة المعبرة عن تفاعل 

  .ثانى أكسيد الكربون مع الماء -1

  ؟الماغنسيوم مع حمض الهيدروكلورين المخفف -2

  -جـ( ما المقصود بكل مما ٌأتى: 

   الضغط الجوى  -1

  (29)ى للنحاس العدد الذر -2
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  الرابعالنموذج 

   -أكمل ما ٌاتى:أ( : 2س

......................   بينما تماس درجة األوزون بوحدة يماس الضغط الجوى بوحدة  -1

......................  و  يتميز الماء بارتفاع ليمتى الحرارة  -2

............................... نشط الفلزات عنصر ا أبينملجدول الدورى سالبية كهربية عنصرأكبر عناصر ا -3

   -ب( اذكر أهمٌة واحدة لكل من:

 ( حزامى فان ألين 2  ( عنصر السيليكون 1

 رة عن: بجـ: اكتب المعادالت الرمزٌة الموزونة المع

 ( تاين الماء 2  تفاعل غاز الكلور مع محلول بروميد البوتاسيوم  -1

 : : أ( اكتب المفهوم العلمى لكل من العبارات اآلتٌة1س

 (  )    فيه العناصر حسب الزيادة فى الوزن الذرى.  تجدول رتب  -1

 (  )              طبمة مشحونة تنعكس عليها موجات الراديو.   -2

 (  )     نسخة طبك األصل للتفاصيل الخارجية لهيكل كابن حى لديم.   -3

 (  )    ن عنصريه كبير نسبيامركب تساهمى الفرق فى السالبية الكهربية بي  -4

 (  )فى أعداد النوع الواحد من الكابنات الحية دون تعويض  رالتنالص المستم  -5

 -ب( اذكر مثاال واحد لكل من: 

 ( نظام بيبى بسيط 3  ( حيوان منمرض حديثا 2  ( عنصر هالوجينى صلب 1

  -جـ( ما المقصود بكل من:

 متسلسة النشاط الكيميابى   -1

 الحفريات   -2

 : كل من على بةرتت: أ( ما النتائج الم3س

  .ابن حى لديم فور موته سريعا فى الثلجدفن ك  -1

  .تنبؤ مندليف باكتشاف عناصر جديدة لم تكن معروفة وتحديده ألوزانها الذرية  -2

  .كا محل مادة الخشب جزء بجزء فى األشجار المديمةيإحالل مادة السل  -3

  .تخزين مياه الشرب فى زجاجات بالستيكية  -4
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  -ب( صوب ما تحته خط: 

  .فى التروبوسفير ياأفميتحرن الهواء  -1

  .حافظت على الحشرات بداخلها بدون تحلل غرويةالكهرمان مادة  -2

  .الرمليحفظ البوتاسيوم فى المعمل تحت سطح  -3

  .الموجودة بها الناريةتستخدم الحفريات المرشدة لتحديد العمر النسبى للصخور  -4

 .م ْْ  13 م وعند لمته  26ْ احسب ارتفاع جبل درجة الحرارة عند سفحه جـ(

............................................................................................................................ 

 : أ( اختر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن: 4س

.................. الهيليوم(  –الفلور  –النيون  –)األرجون  جزيبات كل من العناصر التالية أحادية الذرة عدا  -1

..... ........................... الستراتوسفير(  –الثرموسفير  –الميزوسفير  –)األكسوسفير تتكون الشهب فى  -2

.................. ( 13 – 12 – 6 – 5)   ة الثانية والمجموعة الثالثة يكون عدده الذرى عنصر يمع فى الدور -3

.................... ( 17 – . – 7 – 5)                            دورات  يتكون الجدول الدورى الحديث من  -4

   -ب( علل لما ٌأتى:

  ؟تخدم النيتروجين المسال فى حفظ لرنية العينيس -1

  ؟ى أعلىيمل الضغط الجوى كلما ارتفعنا إل -2

  ؟تلعب الحفريات دورا هاما فى التنميب عن البترول -3

 جـ( قارن بٌن: 

 الكواجا ولط تسمنيان من حيث المواصفات  -1

 الصوديوم والفضة من حيث التفاعل مع الماء  -2

 الميزوسفير والثرموسفير من حيث درجة الحرارة  -3

 

 

 



 نماذج امتحانات للصف فً ماده العلوم للصف الثانً االعدادي ترم اول 

 

   www.yaqenedu.com                                                                                                 ٌـقـٌـن التعلٌمٌة     

  الخامسالنموذج 

 العبارات اآلتٌة:  أكملأ( : 2س

.......................... ............... مجموعة راسية  دورات أفمية و كون الجدول الدورى الحديث من يت -1

............................... السالبية الكهربية  الحجم الذرى و بزيادة العدد الذرى فى المجموعة الواحدة  -2

.................................  و  من أسباب حدوث االنمراض الحديث  -3

...................................... فلز ال يتفاعل مع الماء  ظيا بينما حلفلز يتفاعل مع الماء   -4

 كم  2م احسب درجة الحرارة على لمة جبل ارتفاعه  ْ 21إذا كانت درجة الحرارة عند سطح البحر  ب(

 : أ( اكتب المصطلح العلمى الدال على كل من العبارات اآلتٌة: 1س

 (          )      زية تنازليا حسب درجة نشاطها الكيميابى لترتيب العناصر الف -1

 (      )        أعلى طبمات الغالف الجوى من حيث درجة الحرارة  -2

 (      )        رابطة كيميابية بين جزبيات الماء وبعضها البعض  -3

 (      )أماكن  يتم تخصيصها لحماية األنواع المهددة باالنمراض من الكابنات الحية  -4

 (      )          عنصر مشع يستخدم فى حفظ األغذية  -5

 (      )      تحتوى على معظم غاز األوزون طبمة من طبمات الغالف الجوى  -6

 ب( اذكر استخدام واحد لكل من: 

  ( الحفرية المرشدة 1

................................................................................................. 

 سال ( النيتروجين الم2 

................................................................................................. 
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 : أ( علل لما ٌأتى: 3س

  ؟تسمى فلزات المجموعة األولى باأللالء  -1

  ؟دب الباندا من األنواع المهددة باالنمراض  -2

  ؟بهة فى الخواصاعناصر المجموعة الواحدة فى الجدول الدورى متش  -3

  ؟يستطيع الكلور أن يحل محل اليود فى محاليل أمالحه  -4

 اذكر أضرار األشعة فوق البنفسجٌة على :  ب(

.......................................................................................   ( اإلنسان 1 

............................................................................  ( األحياء البحرية2 

  -أمام العبارات اآلتٌة مع التصوٌب : )×( ( أو عالمة ضع عالمة )أ( : 4س

 ( )      يحفظ الصوديوم تحت سطح الماء  -1

 ( )    لنسر األصلع من األنواع المهددة باالنمراض ا -2

 ( )   كربون ومن ملوثات طبمة األوزون مركبات الكلورفلور -3

 ( )   ترتفع درجة الحرارة فى الجزء السفلى من الستراتوسفير.  -4

 ب( اذكر رقم المجموعة ورقم الدورة لكل من : 

1 ) 11Na   2 )20 Ca  

 باآلتى:  جـ( اذكر اسم الكائن الذى ٌتمٌز

...............................................  .بب وذيل كلب وجلد نمرذحيوان منمرض له رأس  -1

....................................  .طابر منمرض صغير األجنحة ولصير األرجل ال يموى على الجرى -2
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 العلوم للصف الثانى اإلعدادى

 
 األولالفصل الدراسي 

 

 طريق األوائل
 أ/ محمد يعقوب

 العلوم والكيمياءأستاذ 

 األولاالختبار 

 :السؤال األول

 :  اآلتيةثا(اكمل العبارات 

 التكافؤ عناصر األقالء ...................-1

 الغازات الخاملة جزيئاتها .............. الذرة الهالوجينات جزيئاتها...............الذرة بينما-2

 .........………… باالنقراض...ومن الطيور المهددة  .......... من الطيور المنقرضة .....-3

 األكسوسفير  -2   السالبية الكهربية   -1: مقصود بكل منثب( ما ال
 درجة الحرارة عند سفحه فأوجدم.,  10ْ-كم هى 5ارتفاعه   ثج( اذا كانت درجة الحرارة عند قمة جبل

 :السؤال الثانى

 تحته خط   ثأ( صحح ما

  مئوية درجه 1200 تنخفض درجة الحرارة حتى تصل فى نهايتها الى فى طبقة الميزوسفير-1

  الحرارى االحتباس النيتروجين تسبب ظاهرة أكاسيد -2

 نانومتر  315:400 البعيدة يتراوح بين الطول الموجى لألشعة فوق البنفسجية-3

  المجموعة  الحجم الذرى بزيادة العدد الذرى فى يقل-4

 :ثب( اذكر وظيفة كل من

 الميثيل   بروميد -4    60الكوبلت  -3   ن و محمية بلوست  -2     الين حزامى فان  -1

 :الثالث السؤال

 :الصحيحة ثا( اختر األجابة

 ( 67- 92-  24 -116) األرضيةعدد العناصر المتوفرة فى القشرة  -1

 ــــــ  صفر (  100 -ـــــــ  190-ــــ   196  -درجة غليان النيتروجيـن المسال............) -2

 : ثب(علل لما يأتى

 النظام البيئي البسيط يتأثر بشدة عند انقراض أحد األنواع  -1

 الالسلكية االتصاالت فى مجال  أهميهسفير ونو لألي -2

 اإللكترونية  األجهزةالسيلكون فى صناعة  يستخدم -3

   الذرية أعدادها  العناصر حسب الزيادة فى رتب موزلى -4

 :الرابع السؤال

 العلمى: ثأ( اكتب المفهوم

 (  )   الحرائق  إطفاءاحد ملوثات األوزون ويستخدم فى  -1

 (  )  الضغط الجوى  جهاز يستخدم فى معرفة طقس اليوم بمعلومية   -2

 (  )    ملونه  ضوئيةظهور السماء على هيئة ستائر  -3

 ثب(ماذا يحدث لو: 

 نسبيا   ين عنصرى مركب تساهمى ما كبيرب   الكهربية السالبيةكان الفرق فى  -1

  الماء   القاء قطعة من البوتاسيوم فى -2

  بسيط  غاب احد األنواع فى نظام بيئى -3
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 العلوم للصف الثانى اإلعدادى

 
 األولالفصل الدراسي 

 

 طريق األوائل
 أ/ محمد يعقوب

 العلوم والكيمياءأستاذ 

 االختبار الثاني 

 السؤال األول : 

 العلمي:  ثأ(اكتب المفهوم

 )                    (          مستمر في أفراد النوع الواحد دون تعويض عن طريق التكاثر  تناقص -1

 )                    (                       العناصر حسب الزيادة فى أوزانها الذرية جدول رتبت فيه  -2

 (               )            عناصرها كبير نسبيا  بين الكهربية  السالبيةمركبات تساهميه الفرق فى  -3 

 (            )            حيوان ثديى له رأس ذئب وذيل كلب وجراب كنجارو وجلد مخطط كالنمر    -4

    اإللكترونيبين خواص الفلزات والالفلزات ويصعب التعرف عليها من تركيبها  عناصر تجمع-5

                        مناسبه أكسجينفوق البنفسجية وبها كمية  األشعة الغالف الجوى التى تواجه  أول طبقات-6

 عند:  ثب(ماذا يحدث 

 فى الهواء الجوى  ةئ الدفي الغازات  زيادة تركيز -1

 الذرى  للحجم بالنسبةزيادة العدد الذرى فى المجموعة   -2

 غياب أحد األنواع فى النظام البيئى المركب  -3

 دوبسون  اإلنجليزيالعالم  د( حسب افتراض ض.  وقوع طبقة األوزون تحت تأثير )م.  -4

 السؤال الثانى: 

 يأتى  ثأ( علل لما 

 النظام البيئي البسيط يتأثر بشدة عند انقراض أحد األنواع   -1

 خارجه  يستخدم الصوديوم المسال فى نقل الحرارة من قلب المفاعل النووى الى -2

 العنصرية عناصر األقالء فى الصورة  ال توجد -3

 الطبقات  الميزوسفير ابرد -S16        5من الكبريت  اقل حجم ذرى  Cl 17الكلور -4

  :اآلتيةثب( أكمل العبارات 

 تعتبر طبقة ............شديدة التخلخل الحتوائها علي كميات محدودة من غازي .......و........   -1

 المنقرضة...........و.........  من الطيور المنقرضة .........و......... ومن الثدييات -2

 نبات................... يتغذى دب الباندا على  -3

 السؤال الثالث:  

 الصحيحة ةباختر األجا

 الطائرات فى طبقة .......من طبقات الغالف الجوى   تحلق -1

 الثرموسفير(  - الميزوسفير  - الستراتوسفير -) التروبوسفير                                           
 الفريونات(  -النشادر غاز  -غاز الميثان  -الكربون أكسيد) ثانى ..ماعدا الدفيئةكل يلى من الغازات  -2

 ( دوبسون  100 -  3-  300 - الف  20كمية األوزون الطبيعية تساوى                      ) -3
 ( القريبة – المتوسطة -)البعيدة    %100األشعة فوق البنفسجية ........من طقة األوزون بنسبة  تنفذ -4

 الميثان( –الهيدوجين  كربيتيد  –) النشادر    ...............من المركبات القطبية           جزئ  -5

 مندليف(   –بور   -درذرفور -)موزلى  فى الذرة الرئيسية..مستويات الطاقة ...... ... اكتشف العالم -6

    النيتروجين المسال     - 2            رقم المجموعة     معرفة - 1مما يأتى:    ثب(اذكر وظيفة كل

 محمية رأس محمد  -4الكلوروفلوروكربون        مركبات -3
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 العلوم للصف الثانى اإلعدادى

 
 األولالفصل الدراسي 

 

 طريق األوائل
 أ/ محمد يعقوب

 العلوم والكيمياءأستاذ 

 السؤال الرابع:  

 على لنتائج المترتبةا ثأ( ما

 للبروتونات  درذرفوراكتشاف  - 2                     البوتاسيوممع بروميد  تفاعل الكلور -1

 التروبوسفير  من كتلة الهواء الجوى فى طبقة% 75وجود   -4               الحرارى االحتباس -3

 تحته خط:  ما ثب(صوب

       أمالحه فى محاليل الفلور ويحل محلألقالء الكلور من ا يعتبر -1

 السيزيوم  سالبيه كهربيه هوالعناصر  اكبر -2

 الهالوجينات - 2الجوى                            الضغط -1 :من المقصود بكل ثج( ما 

 الصوديوم والفضة -2    الماغنسيوم وأكسيدالكبريت   أكسيدثالث  - 1   ثد( كيف تميز بين

                                     

 الثالث  االختبار

 األول  السؤال

 : األتية  أ( اكمل العيارات(

 األنواع  .....................النظام البيئي البسيط  -1

 .............األوزون .......... و  ...........و..........ومن ملوثات الدفيئةمن الغازات  -2

 .........:...........نانومتر  يمتد من المتوسطةيتراوح الطول الموجى لألشعة فوق البنفسجية  -3

 ........و........و ........ لإلنساناألشعة فوق البنفسجية  أضرار من -4

 ...........الماغنسيوم من األكاسيد أكسيدبينما ........ الكربون من األكاسيد أكسيد ثانى -5

 الرمزية ثب( وضح المعادالت 

 المخفف  تفاعل الماغنسيوم مع حمض الهيدروكلوريك -1

 البوتاسيوم  تفاعل البروم مع يوديد  - 3                              األوزون تكوين غاز -2

 :السؤال الثانى

 :األجابة الصحيحة ثأ(اختر
ً  كل العناصر -1  الخارصين( –الكالسيوم -الفضة  -الصوديوم .....)ماعدا اآلتية ال تتفاعل مع الماء لحظيا

 (  التروبوسفير - الميزوسفير  -الستراتوسفير-) األيونوسفير............. تتكون الشهب فى طبقة -2

 ( 6- 4- 18-7) عدد فئات الجدول الدورى الحديث............ -3

 (  دب الباندا - تسمنيان   -الخرتيت   –) الدودو  المنقرضة من الثدييات -4

 ثب(علل لما يأتى: 

 طائرات الكونكورد    إنتاجوقف  -2  النظام البيئي البسيط يتأثر بشدة عند انقراض أحد األنواع   1

  K19الذرى للبوتاسيوم اقل من الحجم Na 11الحجم الذرى للصوديوم -3

 الذرى الدورى بمعلومية عددهيمكن تحديد موقع العنصر فى الجدول  -4

  :السؤال الثالث 

 ثأ(اذكر وظيفة كل من: 

 الصوديوم المسال - 2الهالونات                                          -1

 األقمار الصناعية  -4          الالسلكية االتصاالتاأليونوسفير فى  -3
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 العلوم للصف الثانى اإلعدادى

 
 األولالفصل الدراسي 

 

 طريق األوائل
 أ/ محمد يعقوب

 العلوم والكيمياءأستاذ 

 البيئى المركب النظام البيئى البسيط والنظام ثب(قارن بين:

 السؤال الرابع: 

 ثأ( ماذا يحدث عند: 

 للضغط الجوى و درجة الحرارة بالنسبةألعلى فى التروبوسفير    االرتفاع -1

 البروم الى كلوريد البوتاسيوم  إضافة -2

من سطح البحر إذا كانت درجة الحرارة عند سطح البحر  كم  4احسب درجة الحرارة علي ارتفاع ثب( 

 درجة مئوية ؟   16= 

   -ثج( احسب العدد الذري للعناصر اآلتية : 

 عنصر يقع بالدورة األولي والمجموعة األولي   -1   

 عنصر يقع بالدورة الثانية والمجموعة الصفرية   -2   

 عنصر يقع بالدورة الثالثة والمجموعة الثالثة  -3   

 االختبار الرابع 

    -:  :ث أ( صوب ما تحته خط ثم انقل العبارة كاملة وصحيحة إلي ورقة إجابتك1س

 في المجموعة الواحدة بزيادة أعدادها الذرية .  السالبية الكهربيةتزداد  قيم  -1

 .  اتوسفيرالسترتحدث كافة الظواهر الجوية في طبقة  -2

 في قياس وحدة الحجوم الذرية.    الباريستخدم  -3

 فى تحديد ارتفاع تحليق الطائرة األنيرويد يستخدم  -4

 ثب (وضح موضع العناصر اآلتية بالجدول الدوري الحديث: 

  N7النيتروجين  -Cl17                            ۲الكلور-1

     -)ج( أكمل المعادالت اآلتية :  

   2Na +2H2O                       …………..   +…………….                                                        

  

   Br2 + 2KI                          …………..   + …………… 

    - ثأ( اختر اإلجابة الصحيحة :  :۲س
 رأس محمد ( –بلوستون  –وادي الريان  –الحيتان أول محمية أنشأت في مصر هي ........) وادي  -1

 الستراتوسفير ( –األكسوسفير   –الميزوسفير   –تتكون الشهب في ......... ) األيونوسفير    -2

 (24 –  16 – 14  -12عنصر يقع في المجموعة الرابعة والدورة الثالثة يكون عدده الذري )    -3
 الميزوبوز(-الميزوسفير –التروبوبوز  – رالتروبوسفيهى ) 60-المنطقة التى تثبت فيها درجة الحرارة عند  -4

    - ثب( علل لما يأتي :  

 إزالة أشجار الغابات االستوائية من أهم عوامل انقراض األنواع   -1

 تميل الفلزات غالبا إلي تكوين أيونات موجبة عند التفاعل الكيميائي   -2

 يقل الحجم الذري لعناصر الدورة الواحدة بزيادة العدد الذري -3
 الميزوسفير طبقةاحتراق الشهب فى  -5    ترى عند القطبين ضوئيةظهور السماء على هيئة ستائر  -4

 

 

 



 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

54 
 

 

 العلوم للصف الثانى اإلعدادى

 
 األولالفصل الدراسي 

 

 طريق األوائل
 أ/ محمد يعقوب

 العلوم والكيمياءأستاذ 

    -:ثأ( أكمل العبارات اآلتية :3س

 من مميزات جدول مندليف ................. بينما من عيوب جدول مندليف ..................  -1

تتفاعل بعض الفلزات مع األحماض المخففة مكونة ملح الحمض ويتـصاعد غاز.............بينما تتفاعل    -2

 مع األكسجين مكونة أكاسيد ..............

 ....................بينما وحدة قياس درجة األوزون .....................وحدة قياس الحجوم الذرية   -3

 النظام البيئي ..................يتأثر بشدة عند غياب أحد األنواع بينما النظام البيئي ..........ال يتأثر  -4

 ها ..............يندمج الغالف الهوائي مع الفضاء الخارجي في منطقة تسمي ................تسبح في   -5

 من اآلثار السلبية المترتبة علي ظاهرة االحترار  العالمي ............ و...............  -6

 تحدث كافة الظواهر الجوية في طبقة .......... وهي تمتد حتى ارتفاع ........كم من سطح البحر  -7

 درجة مئوية  6-ند قمته درجة مئوية وع 33احسب ارتفاع جبل درجة الحرارة عند سطحه  ثب( 

   -: ثأ( اكتب المصطلح العلمي الدال علي العبارات اآلتية :  4س

 جزئ يتكون من اتحاد ذرة عنصر مع جزئ من نفس العنصر .   -1

 عدد البروتونات الموجبة داخل نواة ذرة أي عنصر .  -2

 مادة تستخدم في إطفاء الحرائق وضارة بالبيئة .  -3

 طبقة مشحونة تنعكس عليها موجات الراديو    -4

 باالنقراض أماكن طبيعية آمنة تهدف إلي  حماية األنواع المهددة  -5

 جزئ يتكون من اتحاد ذرة عنصر مع جزئ من نفس العنصر   -6

 % 100نوع من األشعة فوق البنفسجية تمتصها طبقة األوزون بنسبة  -7

 من األقرب لسطح األرض رتب طبقات الغالف الجوى   - ثب(        

 البوتاسيوم  )تنازليا حسب النشاط الكيميائى(   -الكالسيوم –الماغنسيوم  –الصوديوم  –الباريوم 

 االختبار الخامس 

 أكمل العبارات اآلتية :  السؤال األول :

 األشعة  ..............  بامتصاص تحتوى طبقة الستراتوسفير على طبقة  ......... التى تقوم   -1

 تنتقل الرياح من مناطق الضغط  ....... إلى مناطق الضغط  ...............         -2

 اكبر طبقات الغالف الجوى سمكاً  ..........وأعالها حرارة طبقة  ............           -3

 تعادل  ......... وحدة ........   األوزونجة در  -4

 من أهم الغازات الدفيئة  ..........،..........،...........،..........،........    -5

 علل لما يأتى :  السؤال الثانى :    

 الميزوسفير طبقة شديدة التخلخل .                       -1

 طبقة الستراتوسفير .   أهمية -3  المدن الساحلية . خطورة ارتفاع درجات الحرارة على   -2

 تعرفه عن :   اكتب ما السؤال الثالث : 

 وفوائدها (   CFC – الجدول الدورى  –االحتباس الحرارى  –الميزوبوز  –) الضغط الجوى 

 قارن بين كل من   السؤال الرابع :  

 الترتيب (   -الضغط الجوى   –درجة الحرارة  –التروبوسفير والميزوسفير  من حيث   ) السمك  -1

 الطبقة الجوية التى يوجد بها بأكبر نسبة( –وجزئ األوزون من حيث) التكوين   األكسجينجزئ   -2

 (.  النبـاتات –البرمائيات   –المائية  األحياء – اإلنسان)           على    األوزون أثر ثقب  -3
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 العلوم للصف الثانى اإلعدادى

 
 األولالفصل الدراسي 

 

 طريق األوائل
 أ/ محمد يعقوب

 العلوم والكيمياءأستاذ 

 مسائل السؤال الخامس :  

 الهالونات (  – غاز بروميد الميثيل  –الفوق بنفسجية   األشعة كل من :  ) أهمية اذكر  -1

  3درجة مئوية فكم تكون على ارتفاع  30إذا كانت درجة الحرارة عند نقطة معينة من سطح البحر  -2

 كم من    فوق تلك النقطة ؟ 

 يربط باقى الكلمات   استخرج الكلمة الشاذة مع كتابة ما -3

 الستراتوسفير   – الميزوبوز –الستراتوبوز  –التروبوبوز  -أ 

 الترمومتر   –األنيرويد  – ر االلتيميت  –البارومتر   -ب 

   األسد –فيل البحر  –الدب القطبى  -جـ 

 االختبار السادس

 اكمل ما يأتي   :  األولالسؤال 

 و...........مجموعة رأسية    أفقيةيتكون الجدول الدوري الحديث من ........دورات   - 1

 من سلسلتين هما ...............و.............    Fتتكون عناصر الفئة   -2

 على................  األخير  عناصر الهالوجينات ..........التكافؤ الحتواء المستوى  -3

 يحدد الحجم الذري في الجدول الدوري الحديث بمعلومية ........... وهو يقدر بوحدة ..........  -4

 .. ( يقع في الدورة ............. المجموعة ...............  18العنصر الذي عدده الذري )  -5

 العبارة الخاطئة   أمام(  xالعبارة الصحيحة وعالمة ث  أمامضع عالمة ث √ ( السؤال الثاني :

 )    (  الحامضية ومحاليلها تزرق صبغة عباد الشمس       باألكاسيدالالفلزات تسمى  أكاسيد  -1    

 )    (       يحل محل اليود في محلول يوديد الصوديوم                              أنالبروم يمكن  -2    

 ( )                                                      Aهو  Pو  S الحرف المميز لمجموعات الفئة  -3    

 )    (           عنصر                   116عدد العناصر المعتمدة في الجدول الدوري لمندليف  -4    

 )    (           المخفف                        كالكبريتي النحاس من الفلزات التي تتفاعل مع حمض  -5    

 علل لما يأتي  السؤال الثالث :  

 الماء والنشادر مركبات تساهمية قطبية   - 1     

 األقالء تحت سطح الكيروسين كفلزات  األقالءيلزم حفظ فلزات   -2    

 ترك مندليف خانات فارغة فى جدوله   --  3    

 السؤال الرابع : 

 قارن بين عنصر البوتاسيوم وعنصر الكالسيوم من حيث سلوك كل منهما مع الماء  -1    

 ما النتائج المترتبة على    -۲  

 غاز الكلور في محلول بروميد الصوديوم  إمرار -2الحديد في الماء       أكسيدتقليب مسحوق   -1    

 السؤال الخامس : 

   اآلتيةاكتب المصطلح العلمي الدال على العبارات  -1 

 الحديث )                ( مجموعة العناصر التي تشغل الجهة اليسرى من الجدول الدوري  -1

 (           )            ال فلز مسال يستخدم في حفظ قرنية العين                        -2

  Al   13  -S    16 -P   15    -Si  14 تنازليا حسب الحجم الذري اآلتية رتب العناصر   -2
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 العلوم للصف الثانى اإلعدادى

 
 األولالفصل الدراسي 

 

 طريق األوائل
 أ/ محمد يعقوب

 العلوم والكيمياءأستاذ 

 االختبار السابع  

 - : األولالسؤال 

    - ث أ (  علل لما يأتى : 

 Cl17و S16ال يمكن اكتشاف عنصر جديد بين   - 1

     األغذيةالمشع فى حفظ   60يستخدم الكوبلت  -2

      بالهالوجينات    17تسمى عناصر المجموعة -3

 تحت الكيروسين     K ,Naيحفظ كال من    -4

 ث ب ( اذكر استخدام واحد لكل من  

                                    السائلةالصوديوم فى الحالة  -2النيتروجين المسال                                        -1

   -السؤال الثانى : 

   أمامكأ ( على الرسم الذى  

 Mg12حدد موقع الماغنسيوم   -1 

ما هو العدد الذرى للعنصر    - 2

          ( Eالمشار له)  

 ( Aما نوع العنصر) -4

 ( يقع بالمجموعة رقم …………  وينتمي للفئة …………… Cالعنصر ) -5

   - السؤال الثالث :

   -ث  أ (  قارن بين كال من :      

 (   األكسيدالفلزات والال فلزات من حيث )   نوع  -2

 من حيث ) عدد المجموعات بكل منها (     Pو الفئة     Sالفئة   عناصر -3

 العلمى للتصنيف(  األساسالجدول الدورى لمندليف و الجدول الدورى لموزلى من حيث )   -3

 - السؤال الرابع:

 ث  أ  ( أكمل المعادالت التالية  

  1) 

    2ث 

 3) 

   - السؤال الخامس :

 ث أ ( صوب ما تحته خط في العبارات التالية :       

 من المركبات القطبية     الميثانالماء و  -1

 الالفلزات من    Mgعنصر   – 2

 أن نواة الذرة بها بروتونات  بوراكتشف العالم  -3

 يتفاعل مع بخار الماء الساخن فقط     الكالسيوم -4

 - ث ب ( اكتب المصطلح العلمى  :     

 األقالءعناصر ثنائية التكافؤ كثافتها اكبر من كثافة فلزات  -1

 ون جزء من المترــوحدة قياس الحجم الذرى ويعادل جزء من مليون ملي  -2

 

         

  D      A 

E         

            C     B 

……….. +  …….         2Mg O  
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 العلوم للصف الثانى اإلعدادى

 
 األولالفصل الدراسي 

 

 طريق األوائل
 أ/ محمد يعقوب

 العلوم والكيمياءأستاذ 

 االختبار الثامن 

 أ( أكمل ما يأتى :  السؤال األول: 

 ...........يقومان بتشتيت األشعة الكونية الضارة بعيداً عن األرض.  -1

 عنصر يقع فى الدورة الثالثة والمجموعة الصفرية يكون عدده الذرى ..............  -2

 عنصر.............   الكهربية فى السالبية وأقواهاأقوى فلزات الجدول الدورى فلز.........   -3

 يستخدم جهاز ..............لتحديد ارتفاع تحليق الطائرات بمعلومية..............   -4

 الضغط الجوى المعتاد يعادل ...............         -5 

 ب( قارن بين كل من : 

 تدرج الحجم الذرى وتدرج السالبية الكهربية ) فى الدورة الواحدة(.  -1

 لثرموسفير)من حيث درجة الحرارة عند نهايتهما(. التروبوسفير وا -2

 الفريونات والهالونات من حيث االستخدام.  -3

 ا( عبر بمعادالت كيميائية متزنة :السؤال الثانى : 

 تفاعل الصوديوم مع الماء...................................................................  - 1     

 تفاعل البروم مع محلول يوديد البوتاسيوم.................................................  -2      

 خطوات تكوين غاز االوزون...............................................................   -3      

 ب (أكتب الرقم الدال على كل مما يلى: 

 الطبيعية فى الهواء الجوى .  الكربون  أكسيد نسبة غاز ثانى  -2

 الضغط الجوى بالمللى بار عند نهاية الستراتوسفير .  -3

كانت درجة الحرارة عند سفح الجبل   متر( اذا4000ث  ارتفاعه جت( احسب درجة الحرارة عند قمة جبل 

 درجة مئوية( 36ث

 ا (علل لما يأتى :  السؤال الثالث:

 الفريونات كمواد مبردة. يسعى العلماء لوقف استخدام  -1

 المشع.  60الكوبلت  أهمية -2

 احتباس األشعة تحت الحمراء فى التروبوسفير. -3

 البيكومتر    – رااللتيميت   -األنيرويد      –الدوبسون  أهمية أو استخدام كل من:  أذكر 

 االختبار التاسع 

   - ثأ( اكتب المصطلح العلمي الدال علي العبارات اآلتية :السؤال األول  

 أكاسيد فلزية بعضها يذوب في الماء مكونا محاليل قلوية . -1

 طبقة من طبقات الغالف الجوي الجزء السفلي منها مناسب لتحليق الطائرات .  -2

 طبقة مشحونة تنعكس عليها موجات الراديو   -4   أول محمية أنشأت في مصر .  -3

 - حدد موقع العناصر اآلتية في الجدول الدوري الحديث : -ب

 مع ذكر اسم المجموعة التي ينتمي إليها .   17عنصر الكلور وعدده الذري =  -1

 مع ذكر اسم المجموعة التي ينتمي إليها .  20عنصر الكالسيوم وعدده الذري =  -2

 حفظ األغذية ؟  في 60استخدام الكوبلت  -1  - علل لما يأتي : -أ   السؤال الثاني

 يتأثر النظام الصحراوي عند غياب أحد األنواع الموجودة فيه ؟  -2

 يقل الحجم الذري لعناصر الدورة الواحدة بزيادة العدد الذري ؟ -3
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 العلوم للصف الثانى اإلعدادى

 
 األولالفصل الدراسي 

 

 طريق األوائل
 أ/ محمد يعقوب

 العلوم والكيمياءأستاذ 

    - اختر اإلجابة الصحيحة مما بين األقواس : -ب   

 الثرموبوز(  –الستراتوبوز – الميزوبوز –)التروبوبوز  يقع .........بين الستراتوسفير والميزوسفير -1

 شبة فلز (  –غاز خامل –فلزي –فلزي تبدأ أي دورة من دورات الجدول الدوري الحديث بعنصر)ال -2

 المتر المكعب (  –الدوبسون  –الملي بار  –) البار       تقدر درجة األوزون بوحدة .........    -3

   - أكمل العبارات اآلتية : -أ السؤال الثالث    

 حسب ..................   موزلىرتب مندليف الجدول الدوري تصاعديا حسب ......بينما رتبها   -1

 يرجع اكتشاف البروتونات إلي العالم ..........بينما اكتشاف مستويات الطاقة إلي العالم ........  -2

 سبح فيها .......... يندمج الغالف الهوائي مع الفضاء الخارجي في منطقة تسمي ..............ت  -3

 من الحيوانات المنقرضة ..............بينما من الحيوانات المهددة باالنقراض ...................  -4

درجة مئوية احسب درجة الحرارة علي   ۲6إذا كانت درجة الحرارة عند نقطة ما علي سطح البحر  -ب

 .  كم فوق تلك النقطة۲ارتفاع 

 االختبار العاشر 

    -صوب ما تحته خط ثم انقل العبارة كاملة وصحيحة إلي ورقة إجابتك :  -السؤال األول :أ

 في المجموعة الواحدة بزيادة أعدادها الذرية .  السالبية الكهربيةتزداد  قيم  -1

 .  الستراتوسفيرتحدث كافة الظواهر الجوية في طبقة  -2

 في قياس وحدة الحجوم الذرية.    الباريستخدم  -3

 .  النظام البيئي البسيط والنظام البيئي المركب     - :قارن بين كال من  -ب

   -أكمل ما يأتي : - السؤال الثاني أ

 .................هو موت كل أفراد النوع الواحد .  -1

 . يستخدم ..................لتحديد االرتفاعات المناسبة لتحليق الطائرات  -2

 تسمي عناصر المجموعة األولي في الجدول الدوري الحديث باسم ..................  -3

 من أمثلة المركبات القطبية ...................و..........................  -4

   -احسب العدد الذري للعناصر اآلتية :  -ب

 عنصر يقع في الدورة الثالثة والمجموعة الصفرية .  -1

 يقع في الدورة الثانية والمجموعة  السادسة .عنصر  -2

     -أكمل المعادالت اآلتية :  -جت 

2Na +2H2O                       …………..   +…………….                                                         

Br2 + 2KI                          …………..   + ……………….. 

    -علل لما يأتي :  - السؤال الثالث :أ

 إزالة أشجار الغابات االستوائية من أهم عوامل انقراض األنواع ؟  -1

 تميل الفلزات غالبا إلي تكوين أيونات موجبة عند التفاعل الكيميائي ؟  -2

 إيقاف إنتاج طائرات الكونكورد ؟ -3

   -اكتب المصطلح العلمي الدال علي العبارات اآلتية : - ب 

 اتحاد ذرة عنصر مع جزئ من نفس العنصر . جزئ يتكون من   -1

 عدد البروتونات الموجبة داخل نواة ذرة أي عنصر .  -2

 مادة تستخدم في إطفاء الحرائق وضارة بالبيئة .  -4
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